
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
SEÇÃO DE MATERIAIS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 – SERVIDOR DE REDE 
 
 

● Retificação dos Itens 3.1 c “c.1”, 10.2, Anexo I - OBJETO - 2.1 “b”, Anexo II -                                 
PROPOSTA COMERCIAL e Anexo VII item 2.2 do Edital do Pregão Eletrônico                       
04/2020 – Servidor de Rede, no que se refere ao PRAZO DE ENTREGA: 

 
Onde se lê: “Prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias” 

 
Leia-se: “Prazo de entrega não superior a 60 (sessenta) dias” 

 
 

● Para maior abrangência. também houve retificação dos Itens 3.1 c “c.3” e “c4”,                         
10.1.1, 10.1.2, Anexo I - OBJETO - 2.4 “a”, Anexo II - PROPOSTA COMERCIAL e                             
Anexo VII item 3.1 e 3.2 do Edital do Pregão Eletrônico 04/2020 – Servidor de                             
Rede, no que se refere ao PRAZO DE GARANTIA e PRAZO DE VALIDADE dos                           
produtos: 

 
Onde se lê: “Prazo de Garantia / Prazo de validade não inferior a 60 meses” 

 
Leia-se: “Prazo de Garantia / Prazo de validade não inferior a 48 meses” 

 
Informamos que a nova data da SESSÃO PÚBLICA será no dia 01/10/2020, com início                           
do acolhimento de propostas para o dia 17/09/2020. 
 
As demais características do objeto e informações referentes à presente licitação, seu                       
descritivos e site da sessão pública permanecem inalterados. 
 
 
 
 
 

Tiago M. dos Reis Teixeira 
Pregoeiro   

 



 

 
 
 
 

1 - Questionamento (Prazo de Entrega): "Prezado Sr. Pregoeiro 
 

O edital em sua clausula 3. DAS PROPOSTAS ELETRÔNICA, indica: “3.2.c.1) ”Prazo de             
entrega não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato               
ou retirada do instrumento equivalente, conforme condições fixadas no Anexo -           
DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 
Em se tratando de equipamento SERVIDOR, cujas características são especificas,          
diferente de microcomputadores e notebook, que são fabricados em alta escala, ainda, que             
estamos atravessando uma crise mundial de desabastecimento, devido a pandemia do           
coronavírus, com reflexo direto no aumento do prazo de entrega dos produtos de             
informática, ainda, os distribuidores e fabricantes, estão localizados fora do estado de São             
Paulo, levando até 10 (DEZ) DIAS SOMENTE EM TRANSPORTE. Diante deste cenário            
critico, solicito excepcionalmente a elasticidade do prazo de entrega dos equipamentos           
para: “65 (sessenta e cinco) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato ou               
retirada do instrumento equivalente, conforme condições fixadas no Anexo - DESCRIÇÃO           
DO OBJETO." 

 
Resposta (SCLICON): Prazo de entrega alterado para “não superior a 60 dias”. 

 
 
 

2 - Questionamento (boot otimizado): "No Anexo item 1.7 c) “Deverá ter cartões de              
armazenamento com boot otimizado: 02 SSDs M.2 de 240 GB com HWRAID ou superior,              
M.2 para uso em servidor.” 

 
Entendemos que ao pedir que os cartões tenham um boot otimizado, o servidor deve              
permitir espelhamento entre os SSD M.2, está correto nosso entendimento?" 

 
Resposta (STI): Está correto o entendimento. Uma das características inclusa que o
cartão deverá proporcionar é o RAID conforme já solicitado no edital. 
 
 
 
3 - Questionamento (Prazo de Entrega): “No quesito PRAZO DE ENTREGA, o Edital             
determina o seguinte: 

 
ANEXO I 

 
2 - Entrega 

 
2.1. LOCAL E PRAZO 

 
b) O prazo máximo de entrega dos produtos e manuais técnicos especificados no item 1               
deste anexo é de 30 dias a contar da data de assinatura do pedido de compra;  

 



 

 
 
 
 

 
Os equipamentos que estão sendo solicitados neste edital "padrão de mercado" que            
seriam encontrados previamente disponíveis nos estoques dos fabricantes; pelo contrário,          
trata-se de equipamentos específicos, fabricados conforme demanda e especificação do          
cliente cujos insumos dependem de importação. Vale lembrar ainda que conforme a ampla             
cobertura da mídia o mundo atravessa uma grave crise provocada pela pandemia do             
COVID-19. Existe não só a escassez de alguns insumos mas também atrasos nos             
fornecimentos decorrente dos impactos do surto de Coronavirus na China e EUA na             
logística mundial. Devido à alta taxa de contaminação do vírus, e das medidas de              
prevenção que exigem distanciamento e isolamento social, toda a atividade industrial,           
comercial e econômica como um todo foi afetada. Muitas fábricas tiveram de fechar suas              
portas, após as determinações para estabelecimento de regime de quarentena visando           
reduzir a propagação do vírus e/ou trabalhar com um contingente reduzido de funcionários. 

 
O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima,            
planejamento da produção, a produção propriamente dita, testes de produção e controle            
de qualidade, faturamento e logística, cujos prazos somados resultam hoje, durante a            
pandemia, em média, 60 (sessenta) dias desde o recebimento do pedido até a entrega ao               
cliente, prazo este incompatível com o prazo máximo de entrega estabelecido em Edital.             
Se o fornecedor possuísse todos os insumos em fábrica no momento do recebimento do              
pedido seria possível realizar a entrega dos equipamentos em 30 (trinta) dias, contudo,             
diante disto, se torna totalmente inviável e arriscado, principalmente nos dias de hoje, para              
o fornecedor manter insumos em estoque. Por todo o exposto, e para garantir a              
economicidade do certame, permitindo a participação de um maior número de           
fornecedores, solicitamos que o prazo máximo de entrega seja confirmado e estabelecido            
em 60 (sessenta) dias.” 

 
Resposta (SCLICON): Prazo de entrega alterado para “não superior a 60 dias”. 

 
 
 

4 - Questionamento (ICMS): "No quesito ICMS: 
 

“Sendo o Estado de São Paulo signatário do convênio ICMS 26/2003 do Conselho             
Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, regulamentado através do Art. 1º do            
RICMS/SP (Dec. 45.490/2000), que determina a isenção de ICMS nas operações internas,            
relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos da Administração            
Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias, e considerando que o Convênio             
ICMS 153/2015 determina a aplicação desta isenção para efeito do cálculo do valor do              
ICMS devido, correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna             
da unidade federada de destino da localização do consumidor final não contribuinte do             
ICMS (DIFAL), podemos afirmar que cabe a aplicação da isenção de ICMS para efeito do               
cálculo do DIFAL, não sendo devido qualquer valor desta natureza e portanto podendo o              
mesmo ser desonerado do preço de venda?” 

 
 

Resposta (SCLICON): As propostas dos fornecedores deverão indicar o preço real de            
fornecimento, o que para as empresas sediadas no Estado de São Paulo significa o preço               
com alíquota “0” (zero) de ICMS. No caso das empresas sediadas em outros Estados, o 

 



 

 
 
 
 
preço deverá conter o valor da alíquota de ICMS correspondente ao item ofertado, sem              
qualquer outro desconto. Dessa forma, em todas as propostas o ICMS estará incluso (no              
caso das empresas paulistas essa alíquota é zero). Ao julgar as propostas deverão ser              
considerados os preços com todos os impostos, lembrando novamente, que no caso de             
empresas sediadas em São Paulo o ICMS é zero, para fornecimentos a órgãos públicos.. 

 
 

 
5 - Questionamento (Garantia do produto): "3.1.:O(s) materiais descritos no ANEXO -            
OBJETO DO CONTRATO terá(ão) garantia por prazo não inferior a 60 (sessenta) mes(es). 

 
Neste sentido, esclarecemos que a Intel e a AMD, fabricantes dos processadores            
especificados, lançam famílias de processadores e chipsets a cada ano. Desta forma, o             
equipamento fabricado no final de 2015 terá um processador diferente do fabricado no final              
de 2016, que terá um processador diferente ao final de 2017, e assim sucessivamente.              
Junto às famílias de processadores são atualizados, também, os chipsets e,           
eventualmente, os padrões de interfaces de HDs, de memórias etc. Desta forma, em nosso              
entendimento, a solicitação de garantia de 60 (sessenta) meses para os equipamentos,            
apesar de cada vez mais comum nos Editais, na realidade, não traz benefícios ao órgão               
comprador. Via de regra, ao final de 60 (sessenta) meses o equipamento já se encontra               
desatualizado e com um alto grau de obsolescência, gerando desconforto ao servidor e,             
em última análise, baixa produtividade do mesmo. Assim, a Administração acaba pagando            
por uma garantia que, se usada, poderá trazer prejuízos maiores ao serviço público.             
Sugerimos, portanto, a alteração do período de garantia para 48 (quarenta e oito) meses". 

 
 

Resposta (STI): Prazo de garantia e prazo de validade do produto alterados para “não              
inferior a 48 dias”. 

 
 
 

6 - Questionamento (Documentos originais): "Considerados os relevantes fundamentos         
lançados antes, esse órgão permitirá, com base na validade reconhecida para a assinatura             
eletrônica em todos os âmbitos (inclusive no processo judicial eletrônico) e também nos             
dispositivos e na expressa previsão de racionalização de procedimentos administrativos da           
Lei 13.726/2018, que as licitantes interessadas nesse Pregão Eletrônico apresentem suas           
propostas técnicas, de preços e demais documentação, pela via eletrônica, desde que            
assinada digitalmente através da estrutura de chaves pública e privada, dispensando a            
apresentação desses mesmos documentos pelo meio físico (de papel)?" 

 
Resposta (SCLICON): Serão aceitos documentos autenticados digitalmente. 
 

 
7 - Questionamento (16 baias de discos rígidos): "boa tarde Senhores 
o Edital solicita 16 baias de disco rigido, devemos entender que as 16 baias devem estar                
disponiveis para o uso e portanto conectadas a controladora SAS? 
ou seja faz-se necessario controladora com 16 portas parta as 16 baias? 
 
 

 



 

 
 
 
 
1.14. GABINETE DA CPU 
 
a) Gabinete tipo rack com altura máxima de 2U. 
 
b) Deverá possuir no mínimo 16 baias tipo hot pluggable de 2,5" para disco rígido hot                
pluggable." 

 
Resposta (STI): A quantidade de baías conectadas a controladora deverá ser no mínimo a              
quantidade de discos solicitados conforme descrito no item 1.10. CONTROLADORA RAID. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Questionamento (boot otimizado): "No Anexo item 1.7 c) “Deverá ter cartões de 
armazenamento com boot otimizado: 02 SSDs M.2 de 240 GB com HWRAID ou superior, 
M.2 para uso em servidor.” 

 
Entendemos que ao pedir que os cartões tenham um boot otimizado, o servidor deve 
permitir espelhamento entre os SSD M.2, está correto nosso entendimento?" 

 
Resposta (STI): Está correto o entendimento. Uma das características inclusa que o
cartão deverá proporcionar é o RAID conforme já solicitado no edital. 
 
2 - Questionamento (boot otimizado): "No Anexo item 1.7 c) “Deverá ter cartões de 
armazenamento com boot otimizado: 02 SSDs M.2 de 240 GB com HWRAID ou superior, 
M.2 para uso em servidor.” 

 
Entendemos que ao pedir que os cartões tenham um boot otimizado, o servidor deve 
permitir espelhamento entre os SSD M.2, está correto nosso entendimento?" 

 
Resposta (STI): Está correto o entendimento. Uma das características inclusa que o
cartão deverá proporcionar é o RAID conforme já solicitado no edital. 

 


